
فيها وجهان: أحدها أن تكون منصوبة بتقدير أن، منصوبة بنزع ال؛ قلنا لكم إن  اوعطف أيش؟ ما فيها و 

أو أا بدل  ؛من أظلم ممن منع مساجد اهللا من أن يذكر منعها من أن يذكر فيها امسه :اخلافض بتقدير من يعين

  .أن يذكر اهللا يف املساجدأن املعىن ومن أظلم ممن منع ب )) مساجد اهللا ((اشتمال من قوله: 

أولئك ما كان لهم أن  (()) ما معناها يا وليد؟  أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلى خائفين قوله: (( 

  )) ويش معناها ؟  يدخلوها إال خائفين

  ............. الطالب:

  وغريه من يفهم؟ الشيخ:

  خائفنيوهم عن دخول املساجد إال  يتخلفون املعىن أن هؤالء الناس ما  الطالب:

ألم كافرون باهللا عزوجل  ؛أي نعم صح يعين معناه كان الذي ينبغي أن ال يدخلوها هؤالء إال خائفون  الشيخ:

هذا املعىن، أو أن املعىن وجه آخر أن هذا ؟ فليس هلم حق أن يدخلوا املساجد إال خائفني فكيف مينعون عباد اهللا

ألن  ؛أو أا بشارة من اهللا عزوجل ؛ ال تدعوهم يدخلوا إذا ظهرمت عليهم إال خائفنيخرب مبعىن النهي يعين

سجد احلرام بأنه املهؤالء الذين منعوا املساجد ومنهم املشركون الذين منعوا الرسول عليه الصالة والسالم من 

  آلن.فاالحتماالت ثالثة ارجتف قلوم هي تستكون الدولة عليهم وال يدخلوا إال و 

   .........يستفاد من هذه اآلية الكرمية اآلن فوائد: 

أو أا لبيان حال هؤالء وأم ما كان ينبغي هلم  ،يعين ال تدعوهم يدخلوها إال خائفني .....نعم إما أا من  

وتكون هلم  أو أا بشرى من اهللا أا املسلمني سينتصرون عليهم ؛أن يدخلوا املساجد فضال أن مينعوا عباد اهللا

  املساجد إال يف حال خوفهؤالء  الغلبة حبيث ال يدخل

  .......: الطالب

   ال تدخل يف هذا تشري هو املعىن الكامل هلا تشري إىل ذلك .  الشيخ:

  )) وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى من فوائد اآليات اآلن ((

  عليه اليهود والنصارى من اإلعجاب.يستفاد من هذه اآلية الكرمية: بيان ما كان  

  . )) تلك أمانيهم ((لقوله تعاىل:  ؛ويستفاد منها أيضا: أن ما ادعوه كذب 

ومن فوائد اآلية: أن من اغرت باألماين وطمع يف املنازل العالية بدون عمل هلا ففيه شبه من اليهود والنصارى 

  أيضا.



؟ مراعاة ايش   ألن هذا من باب )) قل هاتوا برهانكم (( :ومنها: عدل اهللا عزوجل يف خماطبة عباده حيث قال

وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها وهذا الشك من أبلغ ما يكون من العدل وإال  ، من باب مراعاة اخلصم؛اخلصم

  فاحلكم هللا العلي الكبري. 

  ومنها: أن هؤالء ال برهان هلم على ما ادعوه بدليل أم مل يأتوا به.

ولو كان هلم أدىن حيلة فيما يربر قوهلم ويصدقه ألتوا  )) إن كنتم صادقين ((لقوله:  ؛أيضا: أم كاذبون ومنها 

    به إذا فهم كاذبون.

بلى من أسلم وجهه هللا وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم  مث قال سبحانه وتعاىل: ((

  )) يحزنون

من أسلم  ((اإلخالص هللا لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أهل اجلنة هم الذين مجعوا بني وصفني 

  .))  وهو محسن ((والثاين: إتباع شرعه لقوله:  )) وجهه هللا

ا حسن النية وحده م ؛أو يف تربير التعبد هللا ،ومن فوائد اآلية: أن حسن النية وحده ال يكفي يف تربير العبادة

  . )) وهو محسن (( :من أين نأخذه؟ ألنه قال ؛يكفي يف تربير التعبد هللا

ملاذا؟ لعدم اإلحسان الذي  ؛حسن النية مع وهلم على بدعهم ول ثوابيتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع ال 

 المبأمرين إس مل حتسن واألجر مشروط قلنا ولكنك ؛فصاحب البدعة إذا قال أنا ما أردت إال خريا ؛هو املتابعة

  الوجه هللا والثاين اإلحسان.

  وأن العمل لن يضيع. )) فله أجره عند ربه (( ؛ومنها: ثبوت األجر يف اآلخرة 

  ومنها: إثبات اجلزاء أو هذا يكفي اليت قبله؟  

  أن اجلزاء من جنس العمل. :طيب إذا منها

  .))  ربهمعند  ((ومنها: عظم هذا التواضع إلضافته إىل اهللا يف قوله:  

وهلذا قال اهللا  ؛ذين الوصفني ومها؟ اإلخالص واملتابعةبحانه وتعاىل اخلوف واحلزن ملن تعبد هللا س انتفاءومنها:  

)) فمن تعبد هللا سبحانه تعاىل ذين  ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن الذين آمنوا ((تعاىل: 

  الوصفني فإنه ال خوف عليه وال حزن.

 ،وحزنا أيضا؟ نعم وحزنا ؛غري املؤمنني متأل قلوم رعبا ؛: حسن عاقبة املؤمنني النتفاء اخلوف عنهم واحلزنومنها 

 كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم)) وقال اهللا تعاىل: ((  وتقطعت بهم األسباب قال اهللا تعاىل: ((



ر هؤالء الذين ما هدوا إىل س)) إىل غري ذلك من اآليات الدالة على حت وأنذرهم يوم الحسرة )) وقال تعاىل: ((

   صراط احلميد .

  )) وقالت اليهود ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ؟ لغريه مقلد وهو بدعة عمل من يؤجر هل الطالب:

  ماله أجر الشيخ :

  . . ؟شق األولبالوا تط للعمل وأو شر :انظر يعين تركوا الشق الثاين يف الطالب 

 ،ألنه لو كان عاملا ويش حيصل له؟ إمث ؛لكن هذا العمل هذا ما يؤجر عليه ألنه بدعة ولو كان جاهال  الشيخ:

ألن كل عمل يشرتط فيه شرطان:  ه؛فإذا كان جاهال قلنا أنت معذور باجلهل لكن هذا ال ينفع ؛حيصل عليه اإلمث

  ا مل يقبل مل ينفع .فإذا مل تكن املتابعة فإنه ما يقبل وإذ ؛اإلخالص واملتابعة

  إذا كان فيه خالف بعضهم يراه بدعة وبعضهم ال يراه بدعة ؟ الطالب: 

أن هذا من املشروع هو ما إىل إذا كان فيه خالف حسب ما يؤديه إليه اجتهاده إذا كان اجتهاده أداه   الشيخ:

صاحب البدعة اجلاهل قد  ابثإمنا صاحب البدعة قد ي ؛فهو يثاب ألنه يعمل هللا وهو يرى أنه متبع....هو 

يثاب  ،بدعة بالذاتالالنية العامة ما هي نية هذه العبادة بالذات هذه  ،من حسن القصدنية العامة اليثاب على 

   على حسن قصده على سبيل العموم أما أن يثاب على نية هذه العبادة املبتدعة فهذا ما ميكن.

اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب   وقالت ((

  ))  كذلك قال ال يعلمون مثل قولهم

 ،فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء ؛مم الكافرة يكفر بعضها بعضااألهذا أيضا فيه دليل على أن 

لكن قبل بعثة  ؛من؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطأوالصواب مع  ؛والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء

  اليهود ليسوا على شيء. ؛ فإنالرسول الصواب مع النصارى

وهم  ((لقوله:  ؛خالف للحق إذا كان عن علمإذا كان عن علم، تقبيح القول امل ومن فوائد اآلية: تقبيح القول

ه حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون فإن هذه اجلملة تفيد زيادة القبح فيما قالو  )) يتلون الكتاب

  احلق.        

 (( لقوله:  ؛وورثه من بعدهم مومن فوائد اآلية: أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبله  

  .))  كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قولهم

  .))  مةايحكم بينهم يوم القيفاهللا  ((لقوله تعاىل:  ؛مةاومن فوائد اآلية: إثبات يوم القي



  .))  فاهللا يحكم بينهم (( ؛ومنها: إثبات احلكم هللا 

 ؛مة بني يدي اهللااومن فوائد اآلية: أن هؤالء الذين اختلفوا يف احلق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القي

 ((   لقوله تعاىل:  ؟أيهما الذي خيصم  ؛ولصاحب الباطل أنت على باطل ،فيقول لصاحب احلق أنت على حق

)) وهلذا ما فيه حكم مبني  مة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيالافاهللا يحكم بينكم يوم القي

يعين القاضي ما يقول مثال للخصمني لن يكون لصاحبك  ؛إال فيها ،للخصم أن احلق له دون خصمه إال يف هذا

 ؛لكن هنا بني اهللا أن الكافرين ما هلم سبيل على املؤمنني ؛حبجته حىت إن تبني كل يديل ما يقول ،سبيال عليك

   ألن احلجة قائمة وواضحة للجميع . ؟ملاذا

ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان : (( تعاىل  مث قال اهللا

   )) ة عذاب عظيملهم أن يدخلوها إال خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخر 

وأظلم اسم التفضيل واسم التفضيل يقتضي  )) ومن أظلم( (لقوله:  ؛يف هذا دليل على أن املعاصي ختتلف

وإذا كانت  ؛بعضها أفضل من بعض ،كما أن املعاصي ختتلف فكذلك الطاعات ختتلفو  ؛مفضال ومفضال عليه

وذا نعرف أن القول الصحيح  ؛فبعض الناس أقوى إميانا من بعض ؛األعمال ختتلف فالعامل نتيجة هلا خيتلف

يتفاوت تفاوتا عظيما ال يف الكسب القليب وال يف الكسب  ،قول أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان يزيد وينقص

؟ تفاوم وال ال ،ويتفاوتون يف األعمال الظاهرة من قول أو فعل ،فإن الناس يتفاوتون يف اليقني ؛يتفاوت ،البدين

يف بعض األحيان يصفوا ذهنه وقلبه  ،بني حني وآخرأقواله نسان نفسه تتفاوت اإليف اليقني أظنه معروف حىت 

: إلبراهيموهلذا قال اهللا تعاىل  ؛ال ال؟ ويف بعض األحيان تستويل عليه الغفلةإو  ،حىت كأمنا يشاهد اآلخرة رأي عني

اآلن لو جاءين رجل وقال  ؛تفاوت الناس يف املعلوم أمر معلومو  )) أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ((

ثالث الفإذا جاء  ؛فإذا جاء آخر وقال قدم فالن ازداد علمي ؛والرجل عندي ثقة صار عندي علم به ،قدم فالن

يف  أيضا يتفاوت الناس ؛فإذا رأيته أنا ازداد علمي فاألمور العلمية تتفاوت يف إدراك القلوب هلا ؛ازداد علمي

  ؛زيادة كمية اإلميانالليس كذلك؟ وهذه ااألقوال الذي يسبح اهللا عشر مرات أكثر من الذي يسبحه مخس مرات 

فبهذا يكون القول الراجح  ؛فالذي يصلي ست ركعات أكثر من الذي يصلي ركعتني ؛كذلك تتفاوت باألعمال

من خالفهم يف هذا؟ خالفهم طائفتان املرجئة  ؛بال ريب مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن اإلميان يزيد وينقص

والناس ال يتفاوتون فيه وأفسق  ألن اإلميان إقرار القلب املرجئة قالوا إن اإلميان ما يزيد وال ينقص ؛واخلوارج واملعتزلة

ألن كل  قالواـ أعوذ باهللا ـ الناس وأعدل الناس يف اإلميان سواء نعم؟ حىت جعلوا إميان جربيل مثل إميان الشيطان 

  :سان باهللا وال يتفاوت نعم؟ وابن القيم يقولنواحد منهم يقر باهللا واإلميان إقرار اإل



    "سناناأل ماثلكالمشط عند ت  والناس في اإليمان شيء واحد  والناس في اإليمان عندهم"  

إىل آخر ما قال،  " الطوفان أمة نوح أعداء...  قبلهم سل بل وعاد ثمود واسأل ..........اسألفمث قال:  

ورجل مستقيم أبعد  ،نفس احملرمة لكنه يؤمن باهللالرجل يزين ويسرق ويشرب اخلمر ويقتل  ؛ندهم الناس سوءافع

 ؛الناس عن املعاصي وأقواهم يف طاعة اهللا فاإلميان يف هذا ويف هذا على حد سواء هذا معقول؟ ما هو معقول

الزاين لو هو  ،فات كله أصلهان ما يزيد وال ينقص لكن لو فات ميعاكسهم يف ذلك اخلوارج واملعتزلة قالوا اإل

يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا كافر نعم؟ ما هو مؤمن واملرجئة أيش يوحد و يصلي ويصوم ويزكي و 

إمنا أهل السنة واجلماعة يقولون إن اإلميان يزيد وينقص  ؛غريبة ابدعـ أعوذ باهللا ـ يقولون مؤمن كامل اإلميان شف 

أيش  ؛واآلية اليت معنا تدل عليه ؛بالقلب ويف أقوال اللسان ويف أعمال اجلوارح كيفية يف إقرارالكمية ويف اليف 

ألن من عصى معصية أعظم صار  ؛وجه الداللة من اآلية؟ أن املعاصي تتفاوت فيلزم من ذلك تفاوت العاملني

  ظم جرما وإمثا.أع

سواء كان ذلك بالصالة أو قراءة  ؛أن يذكر فيها امسه ذكر اهللا، من ومنها من فوائد اآلية: حترمي منع املساجد من

  ذكر فيها امسه .يما جيوز أن متنع مساجد اهللا أن  ؛القرآن أو تعليم العلم أو غري ذلك

سرقة أو المثل أن تغلق خوفا عليه من اإلفساد أو  ،ومنها من فوائد اآلية: جواز منع املساجد ملصلحة املساجد 

   ألن احملرم ما هو؟ أن يذكر فيها امسه هذا حمرم والظلم ؛ما أشبه ذلك

 ىجر؟ إن اإلنسان خيلي مححجر تعرفون التحجر حترمي التحعلماء ذه اآلية على حترمي التواستدل به بعض ال 

ق الناس به أح ألن هذا املكان من ؛أن يذكر فيه اسم اهللا أن هذا منع يف هذا املكانبمكان له بالصف يقال 

 إذا بين ال إو  غري التسبيح الذي بين له املسجد ؟وتسبح نعالك نعالك تقعد فأنت اآلن حطيت  ؛أسبق الناس إليه

اآلن منعت هذا املكان من  ؛من أجله املسجدبين مشي لكنها ما يسبح التسبيح الذي وا للنعال حطهاملسجد 

يضع حذاءه جره حرام إن اإلنسان حتوالشك أن ؛ االستداللأيت إليه ويذكر اسم اهللا فيه وال ال؟ هذا وجه رجل ي

اإلنسان يف نفس املسجد  كانويستمتع بأوالده وأهله هذا ما جيوز أما نعم إذا  بيته يروح يبيع ويشري يروح مثال و 

إىل  سابقفهذا الشك أنه  ؛ة أخرى يف املسجدواحتاج إىل أن يأخذ هذا املكان يبقى فيه ويروح ينتفع يف جه

املسجد لكن رأى إن هذا املكان اآلن غري مناسب له ولكن حىت يف هذه املسألة لو مثال صار يف الصف الثاين 

فوصله الناس وصلوا إليه فالواجب عليه أن يقوم إىل مكانه يف الصف األول ألنه لو يبقى منع هذا املكان من أن 

    هللا.يذكر فيها اسم ا

  نعم؟  )) مساجد اهللا ((وذلك؟ إلضافتها إىل اهللا  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: شرف املساجد



فإذا وضع  ؛ألن مساجد اهللا معناها موضع السجود له ؛ومنها: أنه ال جيوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك

 ؛نعم أن نقرب فيها املوتى فإن هذا حمرم ؛مثل أيش؟ القبورفيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها 

  فنكون قد أخرجنا املساجد عن موضوعها . ألن هذا وسيلة إىل الشرك

وهلذا قال اهللا  ؛هللا القاضي بتشريفها وتعظيمهاا ؟ من إضافته من أين نأخذ ؛ومنها: وجوب تطهري املساجد 

  ، منالناس فيها سواء؟ ال منها كن نقول أن)) مم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود تعاىل: ((

ما نقول هذا إنسان شريف وكرمي وغين  ، سواءوالناس عباد اهللا يف مسجد اهللا سواء ؛إىل نفسه اهللا اأضافه اكو

ألا مساجد اهللا فكل من أتى  ؛الناس فيها سواء ؛وأمري ووزير وملك جيب أن يكون هو املقدم يف هذه املساجد

  إىل هذه املساجد لعبادة اهللا فإنه ال فرق بينه وبني اآلخرين. 

طيب هل يؤخذ من هذه اآلية الكرمية إنه جيوز للعامل أن خيصص مكانا للدرس يف هذه املساجد؟ إذا جيوز، جيوز 

هو وغريه سواء  ؛صلوا يف مكاينت لذكر لكنه إذا أقيمت الصالة ما مينع الناس يقول الجيعله لأن يتخذ مكانا 

   لكن إذا اختذ مكانا للجلوس وتعليم الناس أو موعظة للناس فإنه له حق.

فتقول: ال إله إال اهللا، سبحان اهللا، سبحان ربك  ؛ئد اآلية: أن ذكر اهللا البد أن يكون بامسهاومنها أي من فو  

فذكره سبحانه  )) أن يذكر فيهما اسمه ((قوله: ل نعم؟ تذكر بامسه ،رب العزة عما يصفون، سبحان ريب العظيم

وتعاىل بالضمري املفرد هذا بدعة وليس بذكر مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو هو 

أن يفىن عن مشاهدة  ،يرون أن أكمل حالة لإلنسان الفناء ـ والعياذ باهللاـ أليش؟ ألنك ال تشاهد إال اهللا  ،هو

فتثبت اثنني واحد منفي واحد مثبت بل  فال تقول ال إله إال هو ؛يث أنه ما يشاهد عندهم إال اخلالقسوى اهللا حب

   فهذا الشك إنه من البدع وليس ذكرا هللا عزوجل بل هو من املنكرات.حسب قوهلم قل هو هو هو 

والتخريب كما قلنا يف التفسري إنه  )) وسعى في خرابها (( لقوله: ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي ختريب املساجد

وما أشبه ....يشقق مثال يقطع األسالك  صاجل عفمن احلسي أن يكسر اللمبات أن يقش ؛معنويو  ،حسي

  .ذلك

  .............؟ الطالب:

ألنه  ؛ومن املعنوي أن يفعل ما يشوش على املصلني والقارئني ؛هذا تعمري وليس ختريب ،ال ال هذا طيب  الشيخ:

ال ال؟ إأن احليلولة بني الناس وبني إحسان ذكر اهللا ختريب و  ريبوال  ؛إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر اهللا

وهلذا قال العلماء حيرم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو يف  ، ختريب وإفساد معنوي؛ختريب وإفساد معنوي

  . بذكر اهللايرفع صوته جييء املسجد إذا كان يشوش على املصلني مع أنه 



البشارة للمؤمنني بأن  :)) أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائفين ((ومن فوائد اآلية الكرمية يف قوله:  

حتماالت اليت ذكرناها االوهذا على أحد  ؛فهؤالء الذين منعوهم سوف ال يدخلوا إال وهم خائفون ؛العاقبة هلم

.  

والعذاب  ،ومنها: أن عقوبة من منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا اخلزي والعار يف الدنيا 

  يم يف اآلخرة . عظال

تعد يف على العباد فإن اهللا قد جيمع لفاعله بني العقوبتني عقوبة الدنيا فيه أن الذنب إذا كان  ومن فوائد اآلية:

أصابكم من مصيبة فبما كسبت وما  ((أما إذا كان هللا فإن اهللا تعاىل ال جيمع له بني العقوبتني  ؛وعقوبة اآلخرة

وهذا إذا كانت املعصية تتعلق  ؛)) قال العلماء يعين وال جيمع لإلنسان بني العقوبتني أيديكم ويعفوا عن كثير

ملعصية متعلقة باملخلوق فقد جيمع اهللا بني حقه من عبده مرتني أما إذا كانت ا يستويففإنه ال ؛مبن؟ باهللا عزوجل

 ، يشفي قلب املظلومعقوبة الدنيا ملاذا؟ مثل ما قال اهللا عزوجل يشفي قلب املظلوم ؛العقوبتني هلذا الفاعل

املعتدى عليه وال ال؟ وال شك أن اإلنسان إذا اعتدى عليك مث رأيت عقوبة اهللا فيه أنك تفرح بأن اهللا سبحانه 

فاحلاصل يا إخواننا إذا قال قائل كيف يقول اهللا هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة  ؛ك منهوتعاىل اختص ل

ن هذه العقوبة تتعلق حبق املخلوق فلذلك عاقب اهللا فاعلها أل :نقول ؟عذاب عظيم واهللا ال جيمع بني العقوبتني

  تص له. قيف الدنيا واآلخرة ألجل أن يشاهد املظلوم أن اهللا تعاىل ا

  .))  ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ((لقوله:  ؛مةاا: إثبات يوم القيومنه

ولكن اهللا سبحانه  ؛ومنها: أن عذاب اآلخرة أعظم من عذاب الدنيا كما أن نعيم اآلخرة أعظم من نعيم الدنيا 

مبشاهدة ألنه ما يستقيم فهم الوعيد وال فهم الوعد إال بأيش؟ إال  ؛وتعاىل يري عباده منوذجا من هذا ومن هذا

هل خناف؟ ما خناف إال خوفا إمجاليا  ؟حنن ما ندري ويش هياهللا مثال توعد بالنار  كانلو   ؛منوذج من ذلك

وكذلك لو توعد بالنعيم يف اجلنة حنن ما نعرف ويش هذا النعيم نعم؟ كان ما يكون لنا رغبة مثل ما إذا  ؛عاما

  عني ووجدنا نظريه يف االسم يف الدنيا. 

  درس اجلديد اآلن؟ الونبتدئ 

)) هللا املشرق واملغرب الالم هذه للملك  وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا قال اهللا تعاىل: ((

إذا فاهللا تعاىل مالك  ؛يعين أن اهللا تعاىل مالك املشرق واملغرب وما الدنيا كلها إال مشرق ومغرب ؛واالختصاص

وقد وردت املشرق واملغرب يف القرآن  ؛واملغرب كذلك مكانه ؛مكانهمانه؟ املشرق مكان الشروق أو ز  ؛لكل شيء

رب  ((ويف آية أخرى قال:  )) وهللا المشرق والمغرب ((فهنا قال:  ؛ومجع ،ومثناة ،مفردة :على ثالثة أوجه



أقسم برب فال  ((ويف آية ثالثة:  )) رب المشرقين ورب المغربين ((ويف آية ثانية قال:  )) المشرق والمغرب

 ؛وجه الثالثة؟ نقول أما املشرق فال ينايف املشارق وال املشرقنيهذه األفكيف جنمع بني  )) المشارق والمغارب

 و(( ))رب المشرقين ورب المغربين ((وأما  ؛بأل فهو للجنس الشامل الواحد واملتعدي ملاذا؟ ألنه مفرد حملى

 ؛ال إما مجع املشارق واملغارب باعتبار الشارق والغاربفاجلمع بينهما إما أن يق )) رب المشارق والمغارب

 ؛وثين باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف منه؛ ويش ؟ القمر والنجوم وما حيسن واجدألن الشارق والغارب 

عظيمة ما يعلمها  تفمشرق الشتاء تكون الشمس يف أقصى اجلنوب والصيف يف أقصى الشمال وبينهما مسافا

األرض ميكن  أيام الصيف مسافة عظيمة يعين كرب ملسافة من مشرقها يف الشتاء إىل مشرقها يفشف ا ؛إال اهللا

، أكثر ما نكم الحظوا أن سورة الرمحن أكثر ما فيها بصيغة التثنيةإمث  ،فهي ثنيت ذا االعتبار ؛آالف اآلالف

 أما عند العظمة (( ؛رب بصيغة التثنيةفلذلك كان من املناسب اللفظي أن يذكر املشرق و املغ فيها بصيغة التثنية؛

؟ بصيغة  )) ويش جاء بصيغة فال أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم

وهللا المشرق  ((طيب ؛  ألن املثىن نص يف داللته على احلصر ؛ألن اجلمع أدل على التعظيم من املثىن ؛اجلمع

   أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب . )) والمغرب

  )) نشوف أين ويش إعرابه؟ أين أظن أننا نعلم أا؟فأينما تولوا فثم وجه اهللا  ((

  ظرف : الطالب

اجلملة ما هو اجلملة  )) تولوا ((لك شرطية أين شرطية وما زائدة وذال، هي ظرف لكنها أخص من   الشيخ:

  ضارع وال ماضي وال أمر؟ هي م )) تولوا و((الفعل هذا فعل الشرط 

  مضارع: الطالب

فإذا تولوا فعل  )) يوم تولون مدبرين ((تولون؟ نعم يف القرآن:  :ويش دليل أا مضارع؟ هل تقوله الشيخ:

   ،مضارع جمزوم بأداة الشرط وعالمة جزمه حذف الواو والنون فاعل

  حذف النون؟: الطالب

اسم  )) ثم ((و ؛الفاء هي رابطة جلواب الشرط )) فثم وجه اهللا ((طيب وقوله:  والواو فاعل  ،نعم   الشيخ:

 مبتدأ )) وجه ؛ و((وهو متعلق مبحذوف خرب مقدم إشارة وهو ظرف لكنه ظرف اسم إشارة  يشار به للبعيد

اآلن اإلعراب ما من فني فأين  )) تولوا ((وما معىن  ؛وخربه يف حمل جزم جواب الشرط مؤخر واجلملة من املبتدأ

 ((     تتجهوا وقوله فثم أي فهناك واإلشارة إىل اجلهة اليت توليت إليها وقوله: )) تولوا ((؟ )) تولوا ((معىن 

وقال بعض  ؛فقال بعضهم: املراد به وجه اهللا احلقيقي ؛اختلف فيه املفسرون من السلف واخللف )) وجه اهللا



وذلك ألن  ؛جهة أي فثم أي ففي املكان الذي اجتهتم به جهة اهللا عزوجلفوجه مبعىن  ؛املراد به اجلهة :العلماء

لكن الراجح أن املراد به الوجه احلقيقي ألن ذلك و  ؛ففيها للعلماء قوالن ، حميط بكل شيء؛اهللا حميط بكل شيء

وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم أن اهللا تعاىل قبل وجه املصلي واملصلون إىل  ؛هو األصل وليس هناك ما مينعه

فأهل  ...؛أين يتجهون؟ أحد إىل الشرق وأحد إىل الغرب وأحد إىل الشمال وأحد إىل اجلنوب حسب مكانه

ضح؟ وكل اليمن يتجهون إىل الشمال وأهل الشام إىل اجلنوب وأهل جند إىل الغرب وأهل مصر إىل الشرق وا

فعلى هذا يقول اهللا عزوجل معىن اآلية  ؛لكن هذا االجتاه الذي جيمعهم القبلة وكل يتجه إىل وجه اهللا ؛يتجه جهة

سواء إىل املشرق أو إىل املغرب أو إىل الشمال أو إىل أنكم مهما توجهتم يف صالتكم فإنكم تتجهون إىل اهللا 

ا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا. . أن تولو ليس البر  ((أفهمتم؟ وحنو منه  ،اجلنوب

. ((   


